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N. 11 Período: 20 a 24 mar. 2023

Edital de remoção n. 11, de 16 de março
de 2023. Proad n. 10.571/2023
Comunica abertura de concurso de
remoção para provimento do cargo de
Juiz Titular da 35ª Vara do Trabalho de
São Paulo.

Edital de remoção n. 12, de 16 de março
de 2023. Proad n. 10.585/2023
Comunica abertura de concurso de
remoção para provimento do cargo de
Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de
São Vicente.

Edital de remoção n. 13, de 16 de março
de 2023. Proad n. 10.788/2023
Comunica abertura de concurso de
remoção para provimento do cargo de
Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de
Itaquaquecetuba.

Ato n. 14/GP, de 17 de março de 2023
Altera o Ato n. 3/GP, de 24 de janeiro de
2023, que reformula o teletrabalho, no
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho
da 2. Região, na forma que especifica.

Portaria n. 14/GP, de 20 de março de
2023
Designa os membros do Núcleo de
Cooperação Judiciária, no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região, na forma que especifica.

Ato n. 15/GP, de 20 de março de 2023
Altera o Ato n. 11/GP, de 26 de fevereiro
de 2021, que dispõe sobre as condições
especiais de trabalho, no que se refere
às magistradas e servidoras lactantes.

Ato n. 16/GP, de 20 de março de 2023
Altera o Ato n. 42/GP, de 30 de agosto de
2019, que redefine o Programa de
Assistência à Mãe Nutriz, no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região, na forma que especifica.

Portaria n. 5/GP.CR, de 23 de março de
2023
Determina a suspensão do atendimento
presencial ao público e das audiências
presenciais e semipresenciais, nas
unidades judiciárias localizadas na
cidade-sede do Tribunal Regional do
Trabalho da 2. Região, na forma que
especifica.
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Órgãos de interesse

TST

Edital n. 1, de 10 de
março de 2023: Revista
do Tribunal Superior do
Trabalho: submissão de
artigos
Torna público o processo
seletivo de artigos
científicos para publicação
na Revista do Tribunal
Superior do Trabalho, vol.
89, n. 2, abr./jun. 2023.

Ato n. 4/GCGJT, de 17 de
março de 2023
Estabelece nova
sistemática para o
cumprimento do art. 33 da
Consolidação dos
Provimentos da
Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho, de 19
de dezembro de 2019.

Ministério do
Planejamento e
Orçamento

Portaria n. 57/SOF.MPO,
de 17 de março de 2023
Estabelece procedimentos
e prazos para a
elaboração das propostas
orçamentárias para o
Projeto de Lei
Orçamentária de 2024, no
âmbito dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade
Social da União, a serem
observados pelos órgãos
dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário,

Poder Executivo

Medida Provisória n.
1.165, de 20 de março de
2023
Institui a Estratégia
Nacional de Formação de
Especialistas para a
Saúde, no âmbito do
Programa Mais Médicos, e
altera a Lei n. 12.871, de
22 de outubro de 2013,
que institui o Programa
Mais Médicos e dá outras
providências.

Decreto n. 11.443, de 21
de março de 2023
Dispõe sobre o
preenchimento por
pessoas negras de
percentual mínimo de
cargos em comissão e
funções de confiança no
âmbito da administração
pública federal.

Medida Provisória n.
1.166, de 22 de março de
2022
Institui o Programa de
Aquisição de Alimentos e
altera a Lei n. 12.512, de
14 de outubro de 2011, e
a Lei n. 14.133, de 1º de
abril de 2021.

CNJ

Resolução n. 492/CNJ, de
17 de março de 2023
Estabelece, para adoção
de Perspectiva de Gênero

Resolução n. 493/CNJ, de
17 de março de 2023
Acrescenta o § 4° ao art.
2° da Resolução n.
321/CNJ, de 15 de maio
de 2020, que dispõe sobre
a concessão de licença-
paternidade, licença à
gestante e de licença à
adotante para
magistrados e servidores
do Poder Judiciário
brasileiro.

CSJT

Ato Conjunto n. 15/TST.
CSJT.GP, de 22 de março
de 2023
Altera o Ato Conjunto n.
41/TST. CSJT. GP, de 14
de setembro de 2021, que
regulamenta o processo
administrativo, em meio
eletrônico, e o uso do
Sistema Eletrônico de
Informações - SEI no
âmbito do Tribunal
Superior do Trabalho -
TST e Conselho Superior
da Justiça do Trabalho -
CSJT.

Ato Conjunto n. 16/TST.
CSJT.CGJT, de 22 de
março de 2023
Dispõe sobre a forma e a
periodicidade do envio de
informações relativas ao
Sistema Garimpo pelos
Tribunais Regionais do
Trabalho, assim como
sobre o tratamento e a
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pelo Ministério Público da
União e pela Defensoria
Pública da União, e dá
outras providências.

CJF

Resolução n. 822/CJF, de
20 de março de 2023
Dispõe sobre a
regulamentação, no
âmbito da Justiça Federal
de 1º e 2º graus, dos
procedimentos relativos à
expedição de ofícios
requisitórios, ao
cumprimento da ordem
cronológica dos
pagamentos, às
compensações, ao saque
e ao levantamento dos
depósitos.

nos julgamentos em todo
o Poder Judiciário, as
diretrizes do protocolo
aprovado pelo Grupo de
Trabalho constituído pela
Portaria n. 27/CNJ, de 2
de fevereiro de 2021,
institui obrigatoriedade de
capacitação de
magistrados e
magistradas, relacionada
a direitos humanos,
gênero, raça e etnia, em
perspectiva interseccional,
e cria o Comitê de
Acompanhamento e
Capacitação sobre
Julgamento com
Perspectiva de Gênero no
Poder Judiciário e o
Comitê de Incentivo à
Participação Institucional
Feminina no Poder
Judiciário.

divulgação dessas
informações pela área de
estatística do Tribunal
Superior do Trabalho.

Ministério da Fazenda

Instrução Normativa n.
2.137/RFB, de 21 de
março de 2023
Altera a Instrução
Normativa n. 2.005/RFB,
de 29 de janeiro de 2021,
que dispõe sobre a
apresentação da
Declaração de Débitos e
Créditos Tributários
Federais (DCTF) e da
Declaração de Débitos e
Créditos Tributários
Federais Previdenciários e
de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb).
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